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'Europese routes' maandthema mei
Europees Erfgoedjaar

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
In 2018 vieren we het gevarieerde culturele erfgoed van Europa. We laten overal in Europa aan
elkaar zien hoe divers en internationaal onze geschiedenis is en daarmee onze samenleving van nu.
Maar erfgoed is ook een inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars en ontwerpers om oude en
nieuwe culturen te verweven, om moderne uitingen te vinden voor traditionele vormen en technieken.
Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 is initiatiefnemer van het Nederlandse programma.
Maandelijks wordt aandacht besteed aan een specifiek thema waarbij het Nederlands erfgoed een
Europese tint krijgt. Per thema staat een schijnwerper gericht op bijzondere publieksevenementen
en wordt samen met partners een kennis en netwerkbijeenkomst voor het erfgoedveld
georganiseerd. Bekijk hier alle maandthema’s.

De maand mei met het thema ‘Europese routes’ is begonnen. Europese culturele routes
verbinden plekken en verhalen met elkaar. De thematische routes maken zowel regionale verschillen
als overeenkomsten zichtbaar en beleefbaar. Denk aan de Romeinse Limes, de Via Belgica, European
Route of Industrial Heritage, de Liberation Route Europe, enzovoort.
Schijnwerper. De provincie Utrecht organiseert in samenwerking met de organisatie van het
Europese Erfgoedjaar op 31 mei een inspiratiebijeenkomst rondom het thema ‘Europese routes’.
Tijdens het ochtendprogramma van deze bijeenkomst nemen boeiende sprekers u mee in de wereld
van de historische routes en infrastructuur, de dilemma’s die het goed bewaren en zichtbaar maken
van dergelijke routes oproept én inspirerende Europese voorbeelden. In de middag wordt ingezoomd
op Utrecht en kunt u kiezen uit drie verschillende Labsessies. Voor aanmelden en meer info klikt u
hier.
In april was het thema Gemaakt Landschap. De Nederlandse maakcultuur van landschap biedt
Europa, zeker gezien de huidige klimaatverandering en demografische ontwikkelingen, voorbeeld en
inspiratie. Het landschap is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen,
dorpen en steden. Die enorme verscheidenheid van onze cultuurlandschappen maakt Nederland
internationaal onderscheidend. Van de geslaagde expertmeeting op 26 april kunt u hier al enkele
foto’s en een voor de meeting gemaakte film bekijken; verslag volgt nog.
Selectie aanstaande/lopende activiteiten
Grenzeloos reizen in Europa 1 mei 2018  31 mei 2018
Liberation Route Europe 1 mei 2018  31 mei 2018
Tentoonstelling Reflections 1 mei 2018  31 mei 2018
Internationale Binnenvaart 1 mei 2018  31 mei 2018
Een Vorstelijke Spoorlijn 1 mei 2018  31 mei 2018
Paradisum 28 april 2018  6 mei 2018
Het Duitse Lijntje 1 mei 2018  31 mei 2018 09:00  17:00
Ommetje Goudsberg 5 mei 2018 14:00  16:30
Romeinendag 6 mei 2018
Ommetje Romeinse Vallei 6 mei 2018 14:00  16:30
Volg het Europees Erfgoedjaar op twitter!
Het twitteraccount van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is @europeeserfgoedjaar. Volg
ons en gebruik #europeeserfgoedjaar.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan
op de volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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